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Hebreerne 6:15 Og så, etter at han tålmodig hadde holdt ut, oppnådde han 
det som var sagt i løftet. 
16 For mennesker sverger ved en som er større, og for dem er den 
bekreftende eden en slutt på all innvending. 
17 Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftets 
arvinger hvor uforanderlig Hans beslutning er, da stadfestet Han det med 
en ed, 
18 for at vi ved to uforanderlige ting, og det er umulig for Gud å lyve, så 
kunne vi ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt for å gripe det håpet 
som er satt foran oss. 
19 Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når 
inn til Det indre innenfor forhenget, 
20 dit Jesus gikk som en forløper for oss, og Han er blitt Yppersteprest til 
evig tid etter Melkisedeks ordning. 
 
La oss be... 
 
Legg merke til at apostelen Paulus sa at vårt anker holder innenfor 
forhenget. Hvor? I selve forhenget. Inne i det forhenget, der holder vårt 
anker fast på Kristus, den solide Klippen. Hva er et anker for? Det er for å 
holde deg stabil i stormfulle tider. Du lar det ankeret sitte i Tidenes Klippe, 
og den Klippen er Kristus. "På Kristus, den solide Klippen jeg står, all annen 
grunn er synkende sand, all annen grunn er synkende sand." 
 
Og når ditt anker er satt fast på Klippen, da kan ingen storm ta deg bort fra 
å se, fordi: "Du er forankret i Jesus, livets stormer du vil trosse, du er blitt 
forankret i Jesus, du vil ikke frykte noen vind eller bølge; du er blitt forankret 
i Jesus, for Han har kraft til å frelse, du er blitt forankret til Tidenes Klippe." 
 
Og så ser vi at apostelen Paulus forteller oss at vi må gå inn i forhenget, og 
det er der ankeret vårt holder. 
 
64-0629 Den Mektige Gud Avdekket 81 Dere vet, i det Gamle 
Testamentet, å gå inn bak det skinnet (forheng inn til det aller helligste, 
laget av grevlingskinn), var døden. Nå er det døden å ikke gå inn bak det. 



Da var det å gå inn i Hans Herlighet, døden. Nå er det døden å holde seg 
borte fra Hans Herlighet. Det skjedde, så klart, da forhenget revnet på 
Golgata, da forhenget revnet, det gamle forhenget. Nå er det døden å 
holde seg borte fra Hans Nærvær. Da var det døden å gå inn i Hans 
Nærvær. Skjønner? Det forandrer seg frem og tilbake, og du må finne 
Skriften for å se hva slags tid vi lever i.  
 
Og hvis dette er tiden for Hans store tilsynekomst, Hans Parousia-Nærvær, 
da vil det å ikke være oppmerksom, og gå inn i Hans nærvær, det er døden.  
 
Apostelen Paulus sa i: 2 Timoteus 4:8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en 
rettferdighetens krone for meg, den som Herren, den rettferdige Dommer, 
skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til meg, men til alle som har elsket 
Hans åpenbaring. 
 
Og det ordet, åpenbaring, er ephiphanaea, som betyr Hans manifestasjon. 
Og det er Parousia, eller Kristi Nærvær.  
 
Jeg vet at det er mange som tenker at Parousia er et dårlig ord, fordi de 
bare er uvitende om Skriftene. Ordet Parousia blir brukt i Skriftene 23 
ganger, og det taler om Hans tilsynekomst, som er Hans nærvær. Og det er 
84 tegn og hendelser knyttet til hver gang det ble omtalt i Skriften, først av 
Jesus, deretter Paulus, Peter, Jakob og Johannes. Alle forfatterne av Det 
nye testamente talte om Parousia, eller Kristi nærvær, og hva som ville 
være tegnene på Hans nærvær, eller hvilke hendelser som ville skje for å 
manifestere Hans nærvær blant oss. Og som jeg sa, det er 84 tegn og 
hendelser som Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes, alle disse advarte 
oss om hva som ville finne sted. Og mine venner, 79 av disse har allerede 
funnet sted, og folket i dette budskapet har ingen anelse om at vi er ved 
avslutningen av det hele.  
 
Han sa at det er en rettferdighetens krone for alle de som har elsket Hans 
åpenbaring (tilsynekomst). Og for å være synlig, da er Han nødt til å være 
her. Så de som elsker Hans manifesterte nærvær, for dem venter det en 
rettferdighetens krone. Og denne rettferdighetens krone er en krone av 
herlighet, som er Hans doxa, som er Hans meninger, verdier og 
bedømmelser. Og du er nødt til å elske det, ellers vil du gå fortapt. 
 
Broder Branham sa i sin tale 55-1006A Skjult liv 27 Legg merke til dette. 
Da ypperstepresten én gang i året, gikk inn i det første forhenget, så det 



andre forhenget… På utsiden ved karene der de vasket offeret, og så ble 
offeret drept, lagt på kobberalteret og blodet ble lagt i et fat. Og 
ypperstepresten gikk én gang i året inn bak forhenget for å gjøre soning 
... Og legg merke til kledningen til denne ypperstepresten. Før han 
kunne gå inn i forhenget, måtte han bli avkledd, og ha på den rette 
kledningen for å gå inn. Det er der menigheten er i dag. Det den trenger, 
er å kle av seg alle disse små kultene og ting, og bli kledd i Jesu Kristi 
rettferdighet, og bli gjort klar til å gå inn. Hans vandring må være 
annerledes, hver… Langs kantene på kledningen hans hadde han et 
granateple og en bjelle. Og mens han gikk, var hans vandring så perfekt, 
slik at bjellene spilte: "Hellig, hellig, hellig for Herren." Det vi trenger i dag, 
er ikke hvorvidt vi er pinsevenner, eller Church of God, eller Oneness, eller 
hva enn det måtte være. Vår vandring burde spille for allmennheten: 
"Hellig, hellig, hellig for Herren." 
 
Nå, denne morgenen vil vi fortsette i vår studie av broder Branhams tale 
Avdekking av Gud, og vi vil starte på avsnitt 361. Mens vi har våre hoder 
bøyd og all sammen er i bønn. Jeg lurer i dag på om det er noen her som… 
inne eller ute. Det er ingen mulighet for å ha et alterkall her oppe, for det er 
ikke plass. Men jeg lurer på dette: Tror dere oppriktig på at dette er 
Sannheten? Tror dere at i denne tiden som vi lever, og alt dette kaoset og 
vitenskapelige tidsalderen som også var på Noahs tid, på Moses’ tid og 
på Kristi tid, at Gud, at den store Far til alle oss som er født inn i Ham, 
at Han står iblant oss i dag?  
 

 
Ser dere at han her taler om Guds Nærvær? Vel, han sier at Guds nærvær 
også var der i Noahs tid. Og vi vet at Guds nærvær var der i Moses sin tid, 
den første utvandringen. Og Guds nærvær var der i de dager da Hans 
Sønn var her. Og også i den andre utvandringen, da Paulus var på scenen. 
Og nå sier han at det samme Nærværet er her i dag. 
 
Nå, i hver av disse tider da Guds nærvær var her på scenen sammen med 
en profet, da ser vi at de samme verdslige tilstandene også var til stede. 
Men Gud gjorde det Han var kommet for å gjøre. Det samme som Han kom 
for å gjøre, det er hva Han gjorde hver eneste gang, og ingen kunne stoppe 
Ham fra å gjøre det Han var kommet for å gjøre.  
 
Den eneste tingen som du måtte gjøre, var å gjenkjenne hva Gud var 
kommet for å gjøre. Og det er problemet. Folk vet bare ikke hva Han var 



kommet for å gjøre, selv om de hadde en profet til å fortelle dem hva Gud 
kom for å gjøre.  
 
Så sier broder Branham: 362 Denne synlige Ildstøtten er vitenskapelig 
bevist. For mange år siden, da jeg var en liten gutt, talte den til meg der 
ute og fortalte meg at jeg ville bo rett her, og hva som ville skje. Jeg 
forteller dere om det, og så … En dag nede ved elven, før tjenesten 
begynte, den første vekkelsen, da viste Han Seg i lufthimmelen, 
identifiserte Seg og ga oppdraget. Alle disse årene har jeg gjemt det i 
mitt hjerte, og tildekket Kristus, den samme Ildstøtten som tolker Ordet, 
slik det var lovet. Vi er i den siste tid, rett før Herrens Komme. Og hvis 
du oppdager at du er på utsiden av forhenget, hvilket er død å bli 
utenfor, vil du ved tro i formiddag, si: “Ved Guds hjelp. Og med Din hjelp, 
Herre, ønsker jeg å bryte gjennom forhenget. Jeg vil komme inn der 
Du er, for å se hele Guds Ord”? 
 
Du sier: Men broder Branham, du var en Guds profet, og det er ikke jeg. Så 
hvordan kan jeg komme inn der du er? Og svaret er så enkelt, mine brødre 
og søstre, og det er dette: "Ved én ånd blir vi alle døpt inn i ett legeme. " 
 
Hvis du er født på ny og har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd, da har du fått 
det samme målet som William Branham hadde. Og det er der jeg er uenig 
med alle disse "gudelige" kultene som prøver å gjøre broder Branham til 
Gud. Han var en mann født i synd, formet i urettferdighet, kom til verden og 
taler løgn, akkurat slik som du og meg var. 
 
Broder Branham sa i talen 55-1114 I Den Mørkeste Timen, Da Kom 
Jesus 22. Nå, Gud ga Ham Ånden uten mål. Han gir den til deg og meg 
etter mål. Han målte ut en skje til meg. Men da han målte den ut til sin 
Sønn, da målte han ut hele havet. Ser dere hva jeg mener? Men legg 
merke til at de samme kjemikaliene som er i denne skjeen, er i hele havet. 
Og alle kjemikaliene i havet, er i, eller det er et mål av dem i denne skjeen. 
Det er den samme typen. Se dere, den vil gjøre den samme tingen. Den 
vil gjøre de samme verkene. Den vil produsere det samme Livet. Tror 
dere ikke det? Det er det som gjør oss til kristne.  
 
Jeg vet ikke hvor mange av dere som hører meg denne morgenen, som 
faktisk tror det. Og det er ditt problem, ikke mitt. Fordi, hvis du ikke tror det, 
da gjør du Guds Ord og hans profet til en løgner, og du er ikke noe 
annerledes enn de menneskene som har falt bort fra dette Budskapet.  



 
Og hvis du begynner med vantro til en liten ting, da vil den føre til enda en, 
og deretter enda en, og ganske snart vil ditt liv gå inn i en full manifestasjon 
som en vantro.  
 
Vi har mennesker rett her i denne menigheten som sakte dør av diabetes, 
en kroppsdel om gangen, fra ører til øyne, til ledd, og til slutt døden, fordi 
døden er allerede i virksomhet inni deg. Og du er for sta til å få ditt liv rett 
med Gud, og til å ransake ditt hjerte, slik som David sa i: 
Salme 139:23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn 
mine mangfoldige tanker,  
24 se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!  
 

Expanded Bibelversjon: Salme 139:23-24 Gud, · gransk og undersøk 

meg, og kjenn mitt hjerte; test meg og kjenn mine engstelige tanker. 24 Se 
om det er noen onde eller sårende ting i meg. Led meg så inn på veien til 
det evig Livet, som er Ditt Liv. 
 
Voice Bibelversjon: Salme 139:23-24 Utforsk meg, O Gud, og kjenn den 
virkelige meg. Grav dypt og oppdag hvem jeg er. Sett meg på prøve og se 
hvordan jeg håndterer belastningen. 24 Undersøk meg for å se om det er et 
ondt ben i meg, og led meg nedover på din sti for alltid. 
 
Gud åpenbarte noe personlig for meg på fredag. Og det er at de personlige 
prøvelser og den motgangen som jeg går igjennom, det er ikke for å straffe 
meg, men for å gjøre "Ham" fullkommen i meg, gjøre Hans Liv 
fullkommen i meg, gjennom prøvelser.  
 
Og siden vår bønn er å være mer lik Ham, da vil Gud noen ganger bringe 
oss i kontakt med folk, eller endog våre kjære, som sier ting. Og noen 
ganger vil de si sårende ting. Og det er ikke hva de sier, som betyr noe for 
Gud, men hvordan vi reagerer på det som blir sagt, det er hva Han følger 
med på. 
 
Slik som Paulus sa, at hvis vi er forankret i Kristus, da vil vi ri av enhver 
storm.  
 
Og vi leser i: 2 Samuel 16:5 Da kong David kom til Bahurim, kom det ut fra 
byen en mann som var i slekt med Sauls hus. Hans navn var Sime'i, og han 
var sønn av Gera. Han gikk og bannet  



6 og han kastet stein etter David og alle kong Davids tjenere, enda alt 
folket og alle de djerveste krigsmennene gikk med ham, både på høyre og 
venstre side. 
7 Sime'i forbannet ham og ropte: Bort med deg! Bort med deg, din 
blodhund, din niding! 
8 Herren har nå latt det komme tilbake over deg, alt det blod som har 
flytt i Sauls hus. Du ble konge i hans sted, og nå har Herren gitt 
kongedømmet til din sønn Absalom. Se, nå er du kommet i den ulykke 
du har fortjent, for en blodhund er du! 
 
Mange ganger vil Gud bringe deg til et punkt blant familie og venner hvor 
du ser ut til å være nedbrutt. Akkurat slik som han gjorde mot Job, Job 
mistet alt, og da det skjedde, da vil du få se hvem som virkelige er dine 
kjære. Når du er nedbrutt, da vil de som virkelig elsker deg, være der, og de 
som ikke vil dra nytte av den tidsperioden for å spotte deg og gjøre narr av 
deg. Det er da du vil være i stand til å se enda tydeligere hvem som er med 
deg, og hvem som er der for en annen grunn. Og David var nedbrutt, hans 
sønn Absalom hadde drevet ham bort fra hans eget rike. Og det var da at 
en etterkommer av Saul fant muligheten til å vise David sitt virkelige hat mot 
ham. Gud tok ned Saul og fikk Saul drept, David gjorde det ikke. Og likevel 
benyttet denne etterkommeren av Saul denne muligheten, da det så ut som 
David var blitt beseiret, og han kastet alt han kunne mot ham, steiner, ord, 
sand, smuss og et fornærmende språk. 
 
Og når du kommer til en slik prøvelse av din tro, da vil alle de 
liksom-troende komme ut av treverket, og de kaster fornærmelser mot deg. 
Og da vil du vite hvem som er en ekte venn, og hvem som er dine virkelige 
kjære, og hvem som bare er en liksom-troende, en som henger seg på for å 
finne feil.  
 
1 Peter 1:7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar 
enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris 
og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. 
 
Og i Jakobs brev ser vi hvordan vi blir gitt prøvelser for å innarbeide 
tålmodighet og modenhet i vårt vesen.  
 
Jakobs brev 1:2 Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt 
for forskjellige prøvelser, 
3 for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet. 



4 Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan 
være modne (det er modenhet) og helstøpte (komplett og avsluttet) og ikke 
mangle noen ting. 
5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som 
gir alle, rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham. 
6 Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, er lik en bølge på 
havet, som blir drevet og kastet av vinden. 
7 For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren; 
8 han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. 
 
Og derfor tillater Gud at prøvelser skal komme, for å teste oss for hvordan 
vi vil reagere. Fordi, når testen kommer, prøvelsen av vår tro, hvis vi er 
forankret i Kristus, Ordet, da vil ankeret holde fast i den solide Klippen, som 
er åpenbaringen av Jesus Kristus. Og alle prøvelser i denne verden vil ikke 
flytte deg bort fra den Klippen, som er den Åpenbaringen av Jesus Kristus. 
 
La oss nå gå tilbake til historien vår i  
2 Samuel 16:9 Da sa Abisai, Serujas sønn, til kongen: Hvorfor skal denne 
døde hunden få lov til å forbanne min herre kongen? La meg gå dit 
bort og hogge hodet av ham! 
10 Men kongen sa (Husk at dette var David): Hva har dette med dere å 
gjøre, Serujas sønner? Når han forbanner, og når Herren har sagt til 
ham: Bann David! - hvem tør da si: Hvorfor gjorde du det? 
11 Og David sa til Abisai og til alle sine tjenere: Se, min sønn, som er 
utgått av mitt liv, står meg etter livet. Hvor mye mer da denne 
benjaminitten! La ham bare banne, for Herren har befalt ham det. 
12 Kanskje Herren ser til meg i min nød, så Herren gir meg lykke til 
gjengjeld for den forbannelsen som har rammet meg i dag. 
13 Så gikk David og hans menn fram etter veien mens Sime'i gikk oppe i 
lien jevnsides med ham. Han gikk og bannet, og han kastet stein og 
sand mens han gikk der jevnsides med ham. 
14 Kongen og alt folket som var med ham, drog inn i Ajefim og hvilte der. 
 
Nå, la oss ikke glemme at David kan ha tilgitt ham, men da David kom 
tilbake som en triumferende konge, da ba Sheme'i om nåde. 
 
Glem aldri at vi er blitt befalt av Gud: "Rør ikke mine salvede og gjør ikke 
mine profeter noen skade." Jeg bryr meg ikke hvem det er, de bør være 
forsiktige. Det så ut som Sheme'i slapp unna med sin forbannelse av 
David, men en dag betalte han for det med sitt liv. 



 
Broder Branham sa i talen 65-0217 En Mann Som Flykter Fra Herrens 
Nærvær 123 Husk nå, vi kommer til å bli nødt til å svare for det. Husk, 
disse som spyttet på Kristus, skal svare for det. Da David vendte tilbake 
fra sitt eksil, da han var en flyktning, og da han kom tilbake, husk at denne 
karen falt på sitt ansikt og ropte om barmhjertighet. Han spyttet på 
David, som dro ut, men han var omtrent klar til å bade føttene hans 
med tårer, og, da han vendte tilbake. Og en dag vil disse som har 
gjennomboret Jesus, se det. Og disse som gjennomborer Ham i dag, 
vil også se det. Disse, en dag, det vil komme tilbake. Husk, 
Åpenbaringer 22, Han krever at vi holder ethvert Ord som Han har skrevet; 
ethvert Ord.  
 
Så vi må alltid være forsiktige med hvordan vi håndterer enhver situasjon 
som ser ut til å sette oss på prøve, fordi Gud følger med på hvordan vi 
håndterer den testen. 
 
Broder Branham sa i sin tale 60-0310 Elias og Melofferet 49 Gud testet 
Job på den måten. Da Job ba om nåde, han ofret et offer for barna sine, 
det eneste profeten hadde, var et brennoffer. Men det var alt Gud krevde.  
50 Gud krever ikke en utdannelse og en masse tøv, Han krever et overgitt 
hjerte til Hans vilje. Han ber deg ikke om å kle deg på en bestemt måte, 
eller—eller gå på bestemte ting, eller til bestemte fakultet eller grader. Han 
ber om en ydmyk, angrende, knust ånd, og et villig hjerte til å motta 
Ham.  
51 Han testet Job, for å se hva slags reaksjon Han ville finne i ham. 
Men da Han tok sauene hans og tok oksen hans og tok kamelene hans og 
tok barna hans: “Jeg vil se hva Job sier nå.”  
52 Og han sa: “Herren ga og Herren tok, velsignet være Herrens Navn.”  
53 Han fant det Han hadde fortalt satan hva Han hadde i Job: “Ingen er 
som ham på jorden.”  
54 Så begynte torden å drønne, lyn begynte å blinke. Ånden kom over 
profeten, og han ropte: “Jeg vet at min Gjenløser lever, og i de siste dager 
vil Han stå på jorden. Selv om hudormene ødelegger denne kroppen, skal 
jeg i mitt kjød skue Gud; Han som jeg skal se for meg selv, mine øyne skal 
se og ikke en annen.”  
 
Broder Branham sa i talen 59-0125 Vær sikker på Gud 46 Dere vet, Han 
elsker å teste oss. Han elsker å se reaksjonen til din tro. Visste du det? 
Gud liker å se hvordan du vil reagere. Når du sier, “O Herre, jeg tror på 



Deg. Du er min Frelser. Jeg tror at Du er Helbrederen. Jeg tror at Du er Den 
Som gir den Hellige Ånd. Og de tingene som jeg trenger, Du er den Gud 
Som gir det.” Og så når du bekjenner alle dine synder og lover Gud hva du 
vil gjøre hvis Han lar deg bli frisk, og så fordi det ikke skjer, løper du av 
gårde som en feiging et eller annet sted. Gud kan ikke bruke det. Han har 
ingen mulighet til å bruke deg. Han har ingen mulighet til å svare deg, fordi 
Han svarer bare ved tro. Så, med ett, går du av gårde, og Han kan ikke 
svare. Men virkelig, ekte tro står der, og er sikker på at Gud er. Vær 
sikker på at Han er. 
47. Og hvis Gud ber om at dette må gjøres, å bekjenne dine synder, og 
så videre, og du har gjort det, så sier troen at Han er, den er sikker på 
at det kommer til å skje. Din bønn må bli oppfylt. Åh, jeg—jeg håper du 
ikke går glipp av det. Hvis du er sikker på Gud, er Gud sikker på Sitt 
Ord. Han venter bare for å teste deg. 
 
Broder Branham sa i talen 59-0412A Vær sikker på Gud 20 En morgen 
var det noen hebreerbarn som skulle bli brent. Og de visste at de hadde 
gjort Guds vilje. Og de sa: "Vi er ikke redde for kongens bud. Vår Gud er i 
stand til å frelse oss fra denne brennende ovnen. Uansett, vi vil ikke bøye 
oss for hans bilde." Vel, Gud skulle gi dem en test for å se hva deres 
reaksjon og deres handling ville være. Og Han lot dem gå rett til den 
brennende ovnen før Han i det hele tatt beveget seg. Men når alle 
Guds krav er blitt oppfylt, og du er sikker på Gud, at Gud vil gjøre det, 
stå da stille, og Gud vil gjøre det.  
Hvis du har sittet på disse møtene, og du har sett Herren Gud bevege seg 
utover forsamlingen, helbrede de syke og plagede, og likevel ser det ut til 
at du fremdeles har din sykdom ... Og når jeg ber dem om å legge 
hender på hverandre, og du har gjort dine feil rett foran Ham; du har 
akseptert Ham, og du er blitt døpt i kristen tro, og hjertet ditt er rent 
framfor Ham, da, når Gud noen ganger venter med Sitt svar, da vil han 
bare vente og se hvordan du vil reagere. Bare vær sikker på at du tror at 
det er Gud, og hold deretter fast på det. Ikke beveg deg.  
 
Jeg er forankret i Jesus, livets stormer vil jeg trosse, jeg er forankret i 
Jesus, jeg frykter ingen vind eller bølge; jeg er forankret i Jesus, for han har 
kraft til å frelse, Jeg er forankret til Tidenes Klippe. 
 
La meg legge til noen flere avsnitt av hva broder Branham sa her.  
 



59-0412A Vær sikker på Gud 39 Du vet, når vi har bekjent våre synder og 
oppfylt ethvert krav som Gud krever…Vi trodde på Gud. Det er et forhold 
som er nødt til å bli oppfylt, og det er i henhold til Hans vilje. Og vi har 
bekjent våre synder, og vi har gjort alle feiltrinnene som vi har gjort, rett, 
gjort alt som vi makter å gjøre. Ethvert krav som Gud har gitt, eller bedt 
om, vi har oppfylt det kravet, og likevel forblir Han taus. Han vil rett og 
slett ikke svare oss.  
 
40 Jeg er sikker på at jeg taler til mennesker, denne morgenen, som har 
kommet til det punktet. Jeg har vært der, mange ganger, selv. Når jeg har 
gått tilbake og saumfart livet mitt og snudd på hver en sten, og finner jeg at 
jeg har gjort noe galt, går jeg og bekjenner det og sier, “Herre Gud, jeg vil 
gjøre det rett igjen,” og du går og gjør det. Kommer så tilbake igjen og sier: 
“Nå, Herre, Du er Gud; Du vil svare meg. Så visst har jeg oppfylt enhver 
betingelse som Du krever at jeg skal gjøre. Og ethvert krav, jeg har oppfylt 
det.” Og likevel vil Han ikke bevege Seg, ser ut til å sitte taus, det er da du 
må være sikker på at Han er Gud. Ikke bli motløs. Det eneste, er at du i ditt 
hjerte, er sikker på Gud.  
 
41 Min tekst. Vær sikker, først, før du gjør noe som helst. Vær sikker, i ditt 
hjerte, at det er Gud. Og når du har innfridd alt som Han har sagt, så er du 
sikker på at Han er Gud, det er da troen begynner å virke, akkurat der. 
Troen står stødig, for den vet at Han er.  
 
42 Og du har oppfylt ethvert krav. Du tror at Han er, og troen holder seg 
stødig. Åh, velsignet være Hans Navn! Troen beveger seg ikke, for den er 
sikker på at Gud er, og en som lønner de som innstendig søker Ham.  
 
43. Må dette gå langt dypt ned og aldri forsvinne fra dere, Branham 
Tabernacle. Hvis du har møtt Guds krav, og i ditt hjerte tror at Han er, så 
bare tester Gud din tro, for Han elsker å gjøre det. Du har bekjent din synd 
og du har oppfylt ethvert krav som Gud krever, og fortsatt forblir Han taus, 
husk, troen sier at Han er. Så holder troen fast på det, uten å vite hva det 
hele dreier seg om, men den vet at Han er, og den er sikker på at Han er.  
 
44 Så husk, hvis Han er, må Hans Ord være sannhet. Og hvis Han krevde 
at du skulle oppfylle disse forholdene, og du gjorde det, da er Han forpliktet 
til å ta hånd om Sitt Ord. Ikke trekk deg, og si: “Vel, jeg ble ikke helbredet. 
Jeg…” Åh, du fattige, svake tro. Ikke tro det. Hvis alt er bekjent, og alt er 
ute, og du har oppfylt Guds krav, holder troen fast rett der. Det er ingenting 



som kan rokke den. Han er, og du er sikker. “De som venter på Herren skal 
få ny styrke; de skal stige oppover med ørnevinger. De skal løpe og ikke bli 
utmattet; når de går, skal de ikke bli trette.”  
 
45 Vent! Når du har oppfylt Hans krav, det bringer troen din til et oppgjør. 
Hvis du har opp…Guds krav har blitt lagd, eller oppfylt, og du har tenkt 
grundig gjennom det, og du har gjort alt som Gud krevde at du skulle gjøre, 
da hviler troen din rett der, at Han er. Vær sikker på Gud.  
 
46 Dere vet, Han elsker å teste oss. Han elsker å se reaksjonen til din 
tro. Visste du det? Gud liker å se hvordan du vil reagere. Når du sier, “O 
Herre, jeg tror på Deg. Du er min Frelser. Jeg tror at Du er Helbrederen. 
Jeg tror at Du er Den Som gir den Hellige Ånd. Og de tingene som jeg 
trenger, Du er den Gud Som gir det.” Og så når du bekjenner alle dine 
synder og lover Gud hva du vil gjøre hvis Han lar deg bli frisk, og så 
fordi det ikke skjer, løper du av gårde som en feiging et eller annet 
sted. Gud kan ikke bruke det. Han har ingen mulighet til å bruke deg. 
Han har ingen mulighet til å svare deg, fordi Han svarer bare ved tro. 
Så, med ett, går du av gårde, og Han kan ikke svare. Men virkelig, ekte tro 
står der, og er sikker på at Gud er. Vær sikker på at Han er.  
 
47 Og hvis Gud ber om at dette må gjøres, å bekjenne dine synder, og 
så videre, og du har gjort det, så sier troen at Han er, den er sikker på 
at det kommer til å skje. Din bønn må bli oppfylt. Åh, jeg—jeg håper du 
ikke går glipp av det. Hvis du er sikker på Gud, er Gud sikker på Sitt 
Ord. Han venter bare for å teste deg.  
 
Men jeg lurer på hva reaksjonen til disse menneskene var på Noahs tid, da 
han gikk inn i arken, og regnet ikke falt i 7 dager. De hørte ham forkynne at 
det ville regne i 120 år, og de fulgte med mens han bygge arken sin. Og da 
han gikk inn, da lurer jeg på om det ikke var noen som begynte å bli litt 
nervøse, og tenkte at kanskje han hadde rett. Og da det ikke regnet i hele 7 
dager etter at døren var lukket, da lurer jeg på hvor mye hån som foregikk 
utenfor arken. Og jeg lurer på hvilken reaksjon Noahs kone og hans barn 
hadde da de satt der inne i syv dager og hørte på alt det hånet som foregikk 
utenfor? Å sitte der, og ikke en dråpe hadde kommet ned i syv hele dager. 
Og jeg lurer på hvor mange dager at det regnet bare kom ned som litt yr, 
før Gud åpnet himlene og brakte ned en flom av vann? 
 



Jeg lurer på hva de sa til sin far i løpet av den tiden? Jeg lurer på hva hans 
kone sa til ham på den tiden? Men Gud testet for deres reaksjoner, og jeg 
er sikker på at når Noah og hans familie kom inn i arken, at folk utenfor 
først var bekymret. Men så, etter en dag, kanskje to dager, og kanskje en 
tredje dag uten regn, da er jeg ganske sikker på at folk utenfor begynte å 
spotte og gjøre narr av Noah. Men Noah så den visjonen, og han forsto, 
ved Guds Ord, at hans arbeid ikke var forgjeves.  
 
Men ingen tvil om at disse syv dagene var en tid for testing, for Noah og 
hans familie, for å se om de var forankret i Klippen, i Åpenbaringen om 
Kristus, eller ikke. 
 
Og ting vil ikke være noe annerledes denne gangen heller. Folk føler seg 
komfortabel når de er i en folkemengde, for Bibelen sier: Der det er mange 
rådgivere, er det trygghet.  
 
Ordspråkene 11:14 Uten styre faller et folk, men der det er mange 
rådgivere, er det trygghet. 
 
Men Guds stadfestede profet fortalte oss at Gud ikke arbeider med 
mengder av folk, Han arbeider med hvert enkelt individ.  
 
Han sa i talen 63-1127 Verden faller fra hverandre på nytt 125 Jeg ser 
etter en bortrykkelse, for bare en håndfull mennesker. Det stemmer, 
bare en håndfull mennesker. De vil aldri bli savnet i verden. Når de drar, 
vil dere aldri vite at det har skjedd. Det er riktig. Det kommer som en tyv om 
natten. 
 
Så hvor er din sikkerhet i en folkemengde for det?  
 
Du hører folk si: "Åh, disse må være rett, for det er så mange mennesker 
som følger det som de lærer." 
  
Og likevel fortalte apostelen Paulus oss dette i Guds Ord:  
Galaterne 4:27 For det er skrevet: Gled deg, du ufruktbare, du som ikke 
føder! Bryt ut i jubelrop, du som ikke har veer! For den enslige har mange 
flere barn enn hun som har en ektemann. 
 
Så det vil ikke være de store kirkene som går i Bortrykkelsen. Det vil bare 
være en liten gruppe mennesker som vil gå i Bortrykkelsen. La meg bare 



lese hva vår kjære profet advarte oss om. Han sa, ikke få denne ideen om 
at en veldig stor gruppe mennesker kommer til å gå i Bortrykkelsen. Han 
sa: det vil være bare noen få, en her og en der. Aldri en gruppe, men alltid 
enkeltpersoner. Så la meg bare lese noen sitater for deg angående dette.  
 
Broder Branham sa i talen 63-0802 Utholdenhet 40 "Det vil bare være 
noen veldig, veldig, få i den Bortrykkelsen, som vil bli forvandlet." 
 
Og igjen fra talen 62-0527 Spørsmål og Svar 142 Det vil være en her og 
en der. Det vil ikke være en masse med mennesker samlet sammen i 
en gruppe." Ikke dem, men ham, en individuell. Ikke en gruppe, en 
individuell. Helvete er imot det. Bare en her, og en der, og en her 
borte. 
 
65-1125_Brudens Usynlige Forening 218. Det er det som menigheten 
er i dag, alle er uenige med hverandre, et stort virvar helt nøyaktig hva 
Bibelen sa, “Babylon.” 
219. Bruden vet hvor Hun står. Hun er veldig få. Det vil ikke være 
mange som blir frelst; bare noen veldig, veldig, veldig få. 
 
63-0317M Gud Skjuler Seg Selv I Enkelhet 371. Jeg ønsker å sjokkere 
dere litt. Bortrykkelsen vil bli... Så få går inn i den bruden. Det vil være 
bare en håndfull.... 
 
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 490. Ikke si: "Min menighet har gjort 
..." Menigheten min har ingenting å gjøre med det. Det er en individuell 
sak, én person. Hele helvete er imot denne læren. Hele helvete er imot 
denne sannheten, men det er sannheten. Jesus sa ikke: "Vel, Peter, du og 
Johannes, og alle de andre menneskene, dere har fått åpenbaringen nå 
(av hvem Han var); så nå er hele menigheten frelst." Nei, det var til ham 
personlig." Jeg sier til deg ('deg', ikke til dem) til deg, du er Peter. Og på 
denne klippen skal jeg bygge Min Menighet." Én person, ikke en gruppe, 
én person. Hele helvete er imot det.  
 
64-0629 Den Mektige Gud Avdekket Fremfor Oss 111 Han åpenbarte 
Det aldri for en gruppe. Han åpenbarte Det til en individuell. Du sier: 
"Jeg tilhører en kirke. Jeg tilhører dette." Men det vil ikke fungere. 
 
65-0206 Dører I Døren 258 Jesus banker på i denne 
Laodikea-tidsalderen. Ser dere hvor de satte ham på utsiden? Han 



prøver å komme inn til enkeltpersoner, ikke organisasjoner og 
grupper av mennesker. Han prøver å få én her, og én der, og én der, 
Han prøver. "Alle de som jeg elsker, de tukter jeg." 
  
63-0825M Hvordan Kan Jeg Seire 76. Og Daniel, en mann, en profet, og 
Sadrak, Mesak og Abednego. Daniel var profeten; og det var størrelsen 
på Menigheten på den tiden, jeg mener, Bruden. Det var mange 
menigheter, rundt to millioner av dem som dro ned dit. Men det var…Det 
var tallet på de som seiret. Og disse som seiret ble satt på en test. Og 
enhver som seirer må bli satt på en prøve. Og da de sa: Dere må ta 
tilbake det Ordet sier, eller bli kastet i ildovnen, da avviste de alt 
utenom Ordet.  
 
64-0629 Den Mektige Gud Avdekket Fremfor Oss 125 Det er et 
individuelt forhold. Det er deg og Gud. Du må gå inn, ikke gruppen 
din, ikke menigheten din, ikke pastoren din, men det er du som må gå 
inn. 
 
64-0409 Identifikasjonen Av Kristus I Alle Tidsaldre 110. Gud brukte 
aldri et system, brukte ikke en organisasjon, og brukte aldri grupper. 
Han bruker én enkelt person. 
111 Det er deg, ikke kirken din. Det er du som er ansvarlig, ikke hva kirken 
din sier. Hva Gud sa til deg! Det må være med Ordet. Ja, Gud handler med 
individer. Det har han alltid gjort. 
 
Så det handler ikke bare om å høre en profet, for å høre betyr faktisk å 
forstå. Jeg har lest mange sitater for dere hvor broder Branham lærte oss at 
det er ikke nok å bare si at du tror det, han sa at du må forstå det. Og den 
eneste måten du kan forstå det, er hvis forfatteren som skrev det Ordet, er i 
deg for å åpenbare det for deg. Det er 1 Korinterbrev 2, hvor Paulus sa: 
"Ingen kan forstå det som er av Gud, uten at Guds Ånd er i ham. "  
 
Fra talen 60-0221 Høre, Gjenkjenne Og Handle På Guds Ord 30. Men 
den åndelige menigheten ... Abel, ved åpenbaring, ved nåde så han 
utover det, og ved tro ofret han til Gud et bedre offer enn Kain. Og det vitnet 
om hans rettferdighet. Gud ... Det samme skjedde i Ismael og Isak. Den 
ene var av kjødet, og den andre var av Ånden: en av trellkvinnen; en av den 
frie kvinnen.  32 Den samme tingen skjedde i Israel og Moab, to store 
kirker som kom sammen. Og da Israel ønsket å reise til deres lovede sted, 
den åndelige menigheten, Jakobs folk, Israel på veien, møtte Esaus folk 



dem, Moab, en mektig kirke. Og den store lederen for kirken, Bileam, kom 
ned for å forbanne sin broder, men han fant ut at han ikke kunne forbanne 
sin broder. Han klarte ikke å se den forhåndsbestemte planen, for øynene 
var blindet til å ikke se Guds Ord. Aller først, troen kommer ved å høre, 
høre Guds Ord. Så den troende hører det, gjenkjenner det og handler etter 
det. Den kjødelige vil høre det, lyden av det, men aldri ... "Høre" betyr å 
"forstå" det. Å kikke på, det er å kikke på noe. Men "å se" det, det er å 
"forstå" det. "Uten at en blir født på ny, kan han ikke se eller forstå Guds 
rike." 
 
Igjen fra talen 61-0217 Dyrets Merke 73 Men hvis du hører basunen… Å 
se, å høre, å tro, det kommer av hva da? Å høre. Nå, ikke bare å lytte med 
ditt øre, men hvis du hører, det betyr at du forstår det, du aksepterer det. 
"Jeg hører deg, jeg tror det." Skjønner? Det er å høre. Stefanus sa: "Dere 
stivnakkede, uomskårne i hjerte og ører ..." Ser dere, uomskårne ... De 
kunne høre det med ørene, men var uomskårne, de kunne ikke tro det. 
Skjønner? Uomskårne i hjerte og ører, de forstår det ikke. “Åh, det er alt 
sammen et mysterium for meg, slik som Kain. Ta det, eller la det være. Jeg 
ble medlem i kirken, det er hva jeg kan gjøre." Ja vel, Kain. Du vil ta dyrets 
merke og gå rett videre i ditt kirkesamfunn. Men du kan komme til Kristus 
og bli forseglet av Den Hellige Ånd. Du kan ta ditt valg. Følg med nå. Du 
hører evangeliets trompet ... Hva er evangeliets trompet? Den gode 
nyheten, Den Hellige Ånd er her. Hvordan vet du at Den er her? Se på 
hvordan Den fungerer, se hva Den gjør. Det er den gode nyheten. 
 
Og husk hva broder Branham sa tidligere i sin tale Avdekking av Gud De 
kan lese den samme Bibelen dom du leser, men de kan ikke se 
manifestasjonen av det." Hvorfor? Fordi de ikke forstår det, så når de ser 
det, da vet de ikke hva det er." Og det var forskjellen mellom Moses og 
Israels barn som omkom i ørkenen.  
 
Salmene 103:7 " Sal 103:7 Han kunngjorde sine veier (sine hensikter) for 
Moses, sine gjerninger for Israels barn. Så folket så stadfestelsen, men de 
forsto det aldri. Moses så Guds tilstedeværelse og forsto også hva det 
handlet om. Og hvis: "Det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre 
det som er velbehagelig for Ham," det vil måtte være gjennom Hans tro 
som virker Hans vilje i dere. 
 



Se her, når Skriften forteller oss at: "Det er Gud som virker i dere både å 
ville og å gjøre det som er velbehagelig for Ham," la oss da bare bryte dette 
ned før vi avslutter i bønn.  
 
Så Skriften sier: "Det er Gud.." Hvem er Gud? "Gud er Ånd", og altså Gud, 
"Hans Ånd", virker i deg, og hvem er du? Du er da den kanalen som Gud 
virker igjennom, eller opererer i. Så Gud plasserer Sitt Ord inn i deg, som er 
Hans Vilje, for at du skal handle på Hans Vilje, som er Hans Ord. Og så, 
når Gud, som er Ånd, "virker i deg til å ville," hva er da Hans vilje? Guds 
vilje er Hans Ord. Så hva virker Gud i deg? Til å overgi deg selv til Hans 
vilje, som er Hans Ord. Og så, når du har hørt, og du har gjenkjent, og 
deretter kan du handle på Hans Vilje, som er Hans Ord." 
 
La oss be... 
 


